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 beleid, organisatie en alle onderwerpen die pleegouders aangaan.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

   

 

De POR is een wettelijk verplicht advies- en overlegorgaan van en voor 
pleegouders. De POR bestaat uit ervaren pleegouders die de belangen 
behartigen van de pleeggezinnen die bij Kenter Jeugdhulp aangesloten zijn. 
De POR informeert en adviseert Kenter gevraagd en ongevraagd over 
processen, beleid, organisatie en alle onderwerpen die pleegouders 
aangaan. 
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Voorwoord  
7 januari 2016 was de POR officieel een feit en ik was erbij! 
 
Als voorzitter van een groep enthousiaste pleegouders mocht ik 5 jaar lang 
mij inzetten voor de pleegzorg. Dat ging via overleg met de medewerkers 
van Kenter Jeugdhulp en dan voornamelijk met de afdeling pleegzorg. 
Meedenken over allerlei pleegzorgzaken. En ook het organiseren van mooie 
bijeenkomsten voor pleegouders.  Bestuurders, teamleiders, medewerkers 
en POR-leden, ik heb ze zien gaan en komen. Nu is ook mijn tijd om te 
gaan, gekomen. Ik ga afscheid nemen van de POR. 
 
Toen ik 5 jaar geleden zitting nam in de POR woonden er twee 
pleegkinderen in ons gezin. Onze eigen kinderen hadden allemaal al het 
nest verlaten en de twee pleegpubers hielden ons lekker bezig. Inmiddels 
hebben zij ook allebei het huis ingeruild voor een eigen plekje. Ik merkte dat 
ik daardoor steeds minder meekreeg van de pleegzorgzaken. Ik zat er niet 
meer middenin. Ik ben van mening dat je als POR lid er wél middenin moet 
zitten. Dus na lang wikken en wegen heb ik toch besloten deze leuke 
(POR)club te gaan verlaten. 
  
Zo ongeveer 35 jaar zijn wij met het gezin met volle overtuiging en passie 
betrokken geweest bij pleegzorg. Ik geloof erin dat pleegouders de beste 
oplossing zijn voor kinderen waar de ouders, om wat voor reden, er even 
niet kunnen zijn voor hun kinderen. Ik geloof er ook in, dat pleegouder zijn 
een soort van roeping is. Alle pleegouders die ik tegenkom zijn zeer 
gedreven mensen die, ondanks de vaak ingewikkelde zaken en gevoelens, 
voor hun pleegkinderen door het vuur gaan. Soms tegen beter weten in.  
 
Ik ben trots dat ik ook deel ben van die groep, nu dan wel niet meer in de 
praktische zin maar zeker in mijn hart. Ik zal de pleegzorg altijd een warm 
hart blijven toedragen. Ik sluit niet uit dat ik er op wat voor manier nog wel 
eens bij betrokken zal zijn. Mijn plekje bij de POR ga ik doorgeven aan een 
ander. Joep heeft aangegeven die plek van mij te willen overnemen en vol 
vertrouwen draag ik mijn voorzitterschap dan ook aan hem over. 
 
Door mijn vertrek valt er plek vrij binnen de POR, dus ik zou iedere 
pleegouder willen vragen om nog een keer te overwegen of het niet een 
leuke taak voor hem/haar is. Het is belangrijk dat we vertegenwoordigd 
blijven bij Kenter Jeugdzorg. Omdat alleen pleegouders kunnen weten hoe 
sommige beslissingen in de praktijk uitwerken. Daarom moeten 
pleegouders gebruik maken van hun recht om mee te mogen denken om zo 
het beste in elkaar en de pleegzorg naar boven te halen. 
 
Ik zeg jullie gedag, wens jullie geluk en gezondheid, en wie weet komen we 
elkaar ergens in pleegzorgland tegen. 
 

TONNY KORTEKAAS 

(voorzitter POR) 
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  Beste pleegouder(s),  
De pleegouderraad (POR) is op zoek naar nieuwe leden!   

De pleegouderraad (POR) is het advies- en overlegorgaan van en voor pleegouders. De POR bestaat 
uit een groep ervaren pleegouders die de belangen behartigt van de pleeggezinnen die bij Kenter 
aangesloten zijn. Daarnaast wil de POR pleegzorg op de kaart zetten bij de gemeenten in onze regio. 
Een POR-lid werkt graag mee aan de kwaliteitsverbetering van de pleegzorg, kan omgaan met 
vertrouwelijke informatie en kan goed luisteren, standpunten verwoorden en respectvol optreden.   

Misschien ben je best geïnteresseerd, maar wil je eerst weten waar je dan eigenlijk aan begint. We 
kunnen hele lange stukken schrijven over wat de POR zoal doet, maar het is veel leuker om je vragen 
over de POR aan de POR zélf te stellen. En daarom kun je op dinsdag 23 maart om 20:00u 
deelnemen aan een digitale POR-meeting.   

Geef je voor dinsdag 16 maart op via por@kenterjeugdhulp.nl. Je ontvangt dan meer informatie en de 
link om deel te kunnen nemen.   

Heel graag tot ziens op dinsdag 23 maart!  

 
Tonny, Joep, Ilse, Elsje en Renate  

(Komt de genoemde datum en tijd je niet uit, maar wil je wel graag een keer praten of de POR iets 
voor jou is, mail dan alsjeblieft ook!) 

Even bijpraten  
2020 ligt alweer 2 maanden achter ons en helaas is 
2021  qua Corona niet veel anders begonnen dan dat 
2020 geëindigd is. Bijna een jaar modderen we nu met 
lockdown, gesloten scholen, thuis werken, 
mondkapjes, avondklok, gesloten theaters, winkels, 
horeca en bioscopen.  
We moeten roeien met de riemen die we hebben, zo 
moeten wij ook ineens digitaal vergaderen, wat voor 
sommigen van ons een geheel nieuwe wereld was. 
Maar al doende leren we en de laatste vergadering 
verliep het allemaal vlotjes, waren we zowaar op tijd 
klaar, maar dat komt natuurlijk omdat de persoonlijke 
gesprekjes toch anders verlopen met een beeldscherm 
voor je.  
 
Juist het persoonlijke is een groot gemis in deze tijd. 
Alles lijkt afstandelijker en verder weg terwijl we ons juist 
wel heel betrokken voelen. En we ons ook zo goed 
kunnen voorstellen hoe moeilijk het af en toe is om thuis 
te moeten werken, en dan ook nog juf of meester te 
moeten zijn. En wat hadden we, juist nu, jullie graag een 
gezellige pleegouderavond gegeven, maar helaas niets 
daarvan in 2020. 
 
We hopen dan ook dat er dit jaar wel ruimte is om elkaar 
persoonlijk te zien en te spreken. Uiteraard zal de 
anderhalve meter nog wel nodig zijn. Misschien ook een 
mondkapje maar we gaan gewoon voor een gezellige 
pleegouderavond. Zodra de regering groen licht geeft, 
gaan we een datum prikken en onmiddellijk aan de slag. 
 

 

Wist u dat 
 

• Er in de vorige nieuwsbrief een 
woordzoeker stond waarmee 
je een Bol.com cadeaubon van 
€50,- kon winnen. 

• Larah uit de goede 
inzendingen een naam heeft 
getrokken. 

• Kim heeft gewonnen en ze 
inmiddels de cadeaubon heeft 
gekregen. 

• U ook kans maakt op een 
cadeaubon. 

• We graag willen weten wat 
onze achterban denkt en u dat 
aan ons kwijt kunt op 
POR@kenterjeugdhulp.nl 
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DOE MEE!! 
Los deze rebus op en mail de oplossing naar het mailadres:  
Por@kenterjeughulp.nl  
en maak kans op een bon van €50,-- van Bol.com 
 

  

Even voorstellen 
Graag wil ik mij voorstellen als de nieuwe voorzitter van de pleegouderraad. 
Ik ben Joep Brasser, 63 jaren jong en alleenstaande pleegouder van een jongen van 
20 en sinds kort van een jongen van 16 die in de weekenden bij ons is. 
Afgelopen jaar heb ik ook een half jaar ondersteunende pleegzorg mogen bieden aan 
een 15 jarige jongen en zijn gezin. 
Net als de meeste pleegouders heb ik mij na de informatieavond opgegeven voor de 
TOP training. Daar kwam ik er achter dat, ondanks mijn toen drukke baan, de training 
mij nieuwe energie gaf. Toen wist ik dat het pleegouderschap een goed keuze voor 
mij was. 
Nu ik niet meer werk, kan ik er helemaal zijn voor de jongens, hoewel dat niet altijd in 
dank wordt afgenomen! 
 
In 2018 ben ik bij de POR gekomen omdat ik het belangrijk vind dat de pleegouders 
goed vertegenwoordigd zijn en gehoord worden bij Kenter Jeugdhulp, maar ook bij het 
landelijk overleg van de Pleegouderraden (LOPOR) en de Nederlandse vereniging van 
Pleeggezinnen. (NVP) 
De leden van de POR zijn ‘gewone’ pleegouders met verschillende achtergronden, 
soms pleeggrootouder, crisisopvang, bestandsgezin of vanuit het eigen netwerk.  
De POR is naast de OR en de Cliëntenraad, één van de drie wettelijke 
medezeggenschapsraden van Kenter Jeugdhulp. 
Wij adviseren en informeren Kenter Jeugdhulp gevraagd en ongevraagd over de 
processen, het beleid, de organisatie en alle denkbare onderwerpen die pleegouders 
aangaan. 
 
Bent u net als ik en de andere leden van de POR geïnteresseerd in het beleidsmatig 
behartigen van de belangen van de pleegouders? 
Heeft u tijd om ongeveer tien keer per jaar met ons mee te denken en mee te helpen 
om twee pleegouder avonden te organiseren? 
Dan hebben wij nog ruimte aan onze POR-tafel tafel voor nieuwe leden!  
 
Joep Brasser  
(nieuwe voorzitter POR) 
 
 
 

  

 



  
 

   Pleegouderraad Kenter Jeugdhulp                                  2021 

 

 
Het weekendpleeggezin 
Na al een paar jaar erover nagedacht te hebben, zijn we uiteindelijk eind 2019 het hele traject 
ingegaan om te zien of we geschikt zouden zijn als pleegouders. Gezien onze eigen 
omstandigheden werd al snel het besluit genomen om te kiezen voor weekendpleegzorg. Corona 
gooide nog even wat roet in het eten en zorgde voor wat vertraging, maar uiteindelijk kregen we 
vorig jaar in de zomer te horen dat er een match voor ons was! 

Emma werd omgeschreven als een spontane, gezellige dame van net 14 die graag en veel kletst. 
En daar was geen woord van gelogen! 

De eerste kennismaking verliep soepel, en al snel werd duidelijk dat dit onze eerste 
weekendpleegkind zou worden. Dat was nog best wel spannend! Ons zoontje was op dat moment 
7, dus we waren niet echt ingesteld op een pubermeid in huis!  

Emma vond zelf dat ze niet hoefde te wennen, en ze kwam direct een heel weekend langs. En dat 
ging echt super! Emma is aanwezig, maar op een hele gezellige manier. Ze is echt een aanvulling 
op ons gezin en draait zonder problemen mee in de dagen dat ze bij ons is. 

Je hoort vaak van mensen dat ze het zo 'goed' vinden dat we dit doen. Maar eerlijk gezegd, het is 
gewoon ook heel erg leuk! We genieten van de weekenden dat Emma bij ons is. En we zien de 
wereld door heel nieuwe ogen. Zo weten we nu opeens alles van TikTok en wat je er allemaal mee 
kan doen, haha.  

We hebben nog geen moment spijt gehad van ons besluit om voor de weekendpleegzorg te gaan! 
Het is een leerzame, interessante en heel leuke en gezellige ervaring! Met dank aan Emma! 

Het weekendpleegkind 
 Hoi, ik ben Emma en ik ben 14 jaar en ik ga naar een 
weekendpleeggezin. 5 jaar geleden was mijn 1e keer, ik kwam 
bij een vrouw terecht met 2 volwassen kinderen. Eerst woonden 
die nog thuis maar toen die op zichzelf gingen wonen was ik daar 
alleen met mijn weekendpleegmoeder en die vond het niet zo 
leuk meer voor mij dus stopte ze als weekendpleeggezin. Het 
contact was daarna helemaal weg en eigenlijk ben ik best 
benieuwd hoe het met haar en haar kinderen gaat. Daarna ging 
ik naar een nieuw weekendpleeggezin, dit keer een 
samengesteld gezin met 2 meiden die nu 17- en 19 jaar zijn. Het 
was daar heel gezellig en heb leuke dingen meegemaakt maar 
daar ging ik weg omdat ze naar Arnhem gingen verhuizen. Ik 
vond dat heel erg jammer maar gelukkig heb ik met hun nog wel 
contact en heb ik er in de kerstvakantie ook gelogeerd. Nu heb ik 
weer een nieuw gezin en daar voel ik mij echt heel erg thuis en 
het is er heel gezellig en ik heb nu een pleegbroertje van 7 jaar. 
Omdat ik heel erg van flamingo's hou hebben ze een grote 
flamingosticker op mijn muur geplakt, ook heb ik een mooi 
flamingodekbed gekregen en hebben ze ook een hele mooie kast 
neergezet waar allemaal flamingobeeldjes in staan waardoor het 
echt mijn kamertje is. Ik ga er een keer per maand heen. Ikzelf 
vond het moeilijk om naar een ander weekendpleeggezin te  
gaan want je bouwt toch een band op! Maar ik vind het wel heel 
leuk om heen te gaan en kijk er nu echt naar uit. 

 

 

 
Het is belangrijk voor de POR 
om te weten wat zijn achterban 
belangrijk vindt.  

Dus we hopen dat u              ons 
weet te vinden via het mailadres:  

   

POR@kenterjeugdhulp.nl 

 

 


